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Tutkimuksen taustaa

Arvostetut aiemmat näkemykset: Pekka Kuusi, 
Neuvostoliiton pelote tai ”asevelihenki”

Uudemmat tulkinnat. Kangas, Bergholm Juho Saari 
etc.

Johtolankakysymys ja oma henkilöhistoria

Omat lähteet:

850 elintarvike- ja rakennuseläkeläisen kyselytutkimus

Noin 50 ay-aktiivin haastattelu

HS, KU, Demari TTK, Pelto- ja Koti, Pienviljelijä, 
eduskunta, mietinnöt, tieteellinen kirjallisuus jne. 



Lisää ihmetyksen aiheita…

• Proseminaarissa – He eivät olleetkaan 
helsinkiläisiä vaan - ”Ookko nääkin 
Kajjaanista?”

• Graduvaiheessa – miksi kahvin, sokerin ja 
lapsilisien korotukset saivat kansan kadulle

• Elatusvelvollisuus – miten ennen elettiin

• Miksi kaikki puolueet hajosivat ja oli valtavia 
poliittisia oikeudenkäyntejä



Teoreettista apua mm.

Ginzburg Carlo – johtolankateoria

Silverin ja Arrighin analyysien mukaan valtioiden 
hegemonian nousun tai laskun taustana ovat muun 
muassa kulloinkin hegemonisen valtion 
tuotannollisen mallin vanheneminen, siitä seuraava 
tuloerojen kasvu ja siitä puolestaan aiheutuvat 
sosiaaliset ongelmat ja konfliktit, jotka nousevan 
hegemonisen valtion systeemi kykenee ratkaisemaan 
aiempaa systeemiä paremmin.. 

Immanuel Wallerstein
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Progressiivisen veron osuuden kehitys vuosina 1948-2008
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Progressiivisen tuloveron osuus kaikista henkilöveroista



Tutkimuskysymys

Suomalaisen yhteiskuntatutkimuksen ehkä
laajimmin käsitellyt kysymykset, eli poliittisen 
historian tutkimat yöpakkahallitus ja 
Honkaliitto ja muut kuohunnat,  
pientilatuotannon rapautuminen, suuri 
maaltamuutto ja hyvinvointivaltion synty 
olivat yhtäaikaisia historiallisia prosesseja; 
kohtasivatko ne toisensa ihmisten arjen ja 
poliittisen päätöksenteon tasoilla? 



Sosiologit tunnistavat käsitteen ”epävarmuuden aika”, jonka kuluessa 
yhteiskunnan tulevaisuutta koskevat vaihtoehtoiset visiot asettuvat 
yhteiskunnallisten toimijoiden punnittavaksi. 

Aristide R. Zollberg on puhunut hulluista vuosista, joiden jälkeen mikään ei 
enää ole entisensä. 

Gramscin mukaan tällaisessa tilassa vanha järjestys on kuolemassa, mutta 
uusi ei pysty vielä syntymään, ja hallinnollinen välitila muodostuu 
vallitsevan järjestyksen auktoriteettikriisin kautta. Tällöin ne sosiaaliset 
voimat, jotka voisivat johtaa hegemonisen myöntymisen turvin, eivät 
pysty  niin tekemään. 

Suunnittelin aluksi tehdä tiukan strukturoidun kyselyn siitä, miten 
lehtiartikkeleille annettujen plussien ja miinusten avulla käsitys 
hyvinvointivaltiosta kehittyi. Tämä projekti osoittautui mahdottomaksi, 
koska kamppailu oli niin monisyinen, sekava ja kova eivätkä
kehittelemäni yksinkertaiset mittarit näyttäneet riittävän tapahtumasarjan 
tulkintaan. Hienostuneiden sävyerojen sijasta törmäsin kovaan 
nyrkkitappeluun. 

Tämän päivän ymmärrystä parantanut – pitää yrittää katsoa väliverhon 
taakse…vaikkapa Hautala case, Kanerva Case



Epävarmuuden kauden keskeisiä poliittisia ilmiöitä olivat 
Ensinnäkin valtion talouspolitiikan laajuudesta käyty 
arvosisältöinen taistelu, jossa valtion talouden supistamistavoite 
pyrittiin osoittamaan kumoamattomien talouspolitiikan lakien 
mukaiseksi, vaikka se näyttäisi perustuneen kyseisen 
arvomaailman omanneiden päättäjien taitavaan rakennelmaan. 
Vuoden 1958 vaalien jälkeinen talousanalyysi hyvin valaisevaa.
Toisekseen taistelua oikeiston sisällä olevia ”väärinajattelevia”
poliitikkoja kuten mm. Kekkosta ja Korsimoa vastaan käytiin 
median törkykampanjana. 
Kolmanneksi poliitikkoja vastaan suuntautuneet korruptio-
oikeudenkäynnit näyttivät olleen osa myös kohdennettua 
puoluepoliittista peliä, jolla pyrittiin vaikuttamaan sekä talous-
että ulkopoliittiseen päätöksentekoon.





Mikä muuttui?

”Jollemme pysty esittämään itsellemme ja lukijoillemme 
historiallisen jakson elämänmuotoa, jollemme kykene 
kuvaamaan systemaattisesti niitä sen keskinäisten 
suhteiden merkityksiä ja käytäntöjä, jotka määrittelevät 
kyseistä aikakautta, kuinka voimme selittää yhteiskunnan 
muutoksen – tai edes havaitsemaan milloin ja kuinka 
muutos tapahtui” kysyy William H. Sewell jr. 

Pyrin kaivamaan esiin pienviljely-yhteisön kaikkein arkisimman 
arjen, arjen ilman sisävessoja ja keskuslämmitystä ja sen 
avulla selvittämään, mitä vanhan maailman arki merkitsi 
perheenjäsenten keskinäisille suhteille, työnteolle ja 
rahataloudelle – minkälainen valtiokäsitys kuului tähän 
vanhaan maailmaan. 



Vanhan hegemonian aika
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Kun punaiset hävisivät sodan 1918, niin voittivatko 
valkoiset takaisin vanhan maailman? Suomessa ei 
siirrytty kapitalismista sosialismiin, mutta 
jonkinlainen tasoittava korjausliike tapahtui. 

Prosessia voi tarkastella osana maailmanlaajuista 
kriisivaiheen mullistusta. Vapaakaupan halpa vilja 
käynnisti talonpoikien liikehdinnän Algeriasta 
Vietnamiin ja myös Suomeen.

Suomalainen liikehdintä tuotti maatalousvaltaiseen 
tuotantomalliinsa pohjautuvan uudenlaisen 
yhteiskunnallisen sovelluksen. 



Vanha hegemonia

Venäjän viljasta viljatulleihin, maannälän osittainen 
tyydyttäminen torpparivapautuksella 

Pienviljelykseen perustuva ruokaomavaraisuus

Puunjalostusteollisuuden kilpailukykyä palveleva aputaloudella 
varustettu alipalkattu työvoima 

Kahdeksantuntinen työpäivä

Progressiivinen verotus ja budjettilait

Koululait

Kunnallinen äänioikeus

Torpparivapautus ja integroiminen

Lapuanliike, vasemmistolait ja ay-liikkeen diskriminointi



Pienviljelyvaltion sosiaalipoliittinen linjaus

Asustuskomiteoiden mietinnössä 1943 todettiin, että sotaleskelle ja orvoille 
lapsineen pitää antaa maata raivattavaksi.: 

”Monet ovat sodassa menettäneet perheen huoltajan, työkykynsä, jopa jotkut 
lapset vanhempansakin. Näidenkin henkilöiden tulevaisuus on 
turvattava”

Komiteamietinnössä arvioitiin, ettei yhteiskunta ei koskaan pysty antamaan 
rahallisesti niin paljon avustusta, että se turvaisi mainitulle henkilölle 
kohtuullisen toimeentulon. ja todettiin myös ettei ”tällainen avustamisen 
muoto sitä paitsi yhteiskunnallisista syistä ole soveliaskaan”. 

Sen sijaan mietinnössä todettiin että: ”monta kertaa on jouduttu 
havaitsemaan, ettei maaseudulla perheen huoltajan kuolema ole niin 
ratkaiseva kuin muissa yhteiskuntaluokissa, koska maata viljelevällä
perheellä on toimeentulonsa perustana viljelmä. Perhe voi jatkaa työtänsä
vaikkakin perheen pää on poistunut elävien joukosta…Mainittakoon 
ainoastaan, että leski ja lapset voivat kykyjensä mukaan osallistua 
vaikkapa pienenkin tilan hoitoon siitä puhumattakaan, että lapsien 
varttuessa heidän työkykynsä kasvaa.”[



Lehmiä

• Lehmiä eri ammattiryhmillä

Ei lehmää Lehmä Yhteensä

Maanviljelijä 12 168 180

Pienviljelijä 6 135 141

Työntekijä 101 71 172

Ammattityöntekijä 178 117 295

Toimihenkilö 15 8 23

Yrittäjä 5 6 13

Yhteensä 317 507 824



Lapsena tehty työ

• Oliko lasten tekemä työ tärkeää
perheenne taloudelle

• Hyvin tärkeää 333 39,5 %

• Tärkeää 382 45,4

• Ei tärkeää 125 14,8

• Yhteensä 840 98,5 100,0



Tunsitteko velvollisuutta

• Ajattelitteko itse nuorena, että teidän 
velvollisuutenne oli tukea vanhempianne ja 
sisaruksianne taloudellisesti

Kyllä 182 22,0 %

Tarvittaessa 345 41,6 %

En ajatellut 302 36,4 %

HUOM! Ammattiyhdistysaktiivisuus korreloi 
melko suoraan auttamisvelvollisuuteen.



Odotettiinko teiltä

• Odotettiinko teiltä apua vanhemmillenne tai 
sisaruksillenne, enemmän kuin mitä itse pystyitte tai 
halusitte antaa, kyllä jonkin verran ei lainkaan

• Odotettiinko teiltä

Lukumäärä Prosentti

• Kyllä 69 8,4

• Jonkun verran 271 33,0

• Ei lainkaan 482 58,6

• Yhteensä 822 96,4



Risuindeksi

Lämmitys, ruoanlaitto , hygienia ja karjanhoito perustuivat lähinnä
polttopuuhun.  Miten lapsuudenkotinne talouteen tarvittavat polttopuut 
lämmitykseen, ym. hankittiin:

Polttopuut

Prosenttia

Ostettiin 16,3

Vaihdettiin työhön 4,5

Kerättiin jätepuuna 12,7

Yhdistelmä 30,4

Omasta metsästä 31,4

Ei tarvittu puuta 3,5



3 %

15 %

18 %

34 %

30 %
Kaikki ostettiin

Mökkiläisyys ilman eläimiä

Mökkiläisyys eläimillä

Omavarainen

Puoliproletaarisen elämänmuodon 
kartta



Virallisen talouden lisäksi maassa oli eräänlainen puoliharmaan talouden alue. 
Se sisälsi omavaraistuotantoa ja monenlaista vaihtoa. Kansalaiset tekivät 
toisilleen isoja ja pieniä työsuorituksia rahaa vastaa, mökin vuokraa vastaan, 
eläimiä ja eläinten rehua vastaan, polttopuita ja ruokaa vastaan ja myös 
vanhat vaatteet olivat sodan jälkeisinä vuosina haluttua vaihtotavaraa. 

Lisäksi maatalouden kaikki suuret sesonkityöt tehtiin joko köyhimpien työtä
vastaan tai vastavuoroisesti talkoilla, samoin kattotalkoot, valut ym. 
rakennusprojektit. Työn ostajalle ratkaisu oli sen tähden edullinen, että hänen 
ei tarvinnut maksaa palkkoja, ei veroja eikä sosiaalimaksuja. Käytäntö tarjosi 
perheille vaihtelevan tasoisen minimiturvan: asumisen, energiansaannin ja 
tietyn perusravinnon, vaikkei säännöllisiä ja kunnollisia palkkatuloja 
ollutkaan. 

Verojen maksua ei katseltu suopeasti, koska valtiolta saatavat edut olivat 
vähäisiä ja kansalaisten käytössä oleva raha samaten; suppealla 
yövartijavaltiolla oli ilmeisesti hyvinkin laaja ja kyseenalaistamaton legaliteetti 
myös tavallisen kansan keskuudessa.



Vanhan hegemonian verorakennetta

• Syyskuussa 1958 Helsingin Sanomat (Postipankin 
kuukausikatsaus)

• Alin neljännes, sellaiset perheet, joita valtio ei 
lainkaan verottanut, sai reilusti yli puolet kaikista 
lapsilisistä eli 12,3 miljardia, kun kaikki muut ryhmät 
saivat lapsilisiä yhteensä vain noin 8 miljardia. 

• Toiseksi alin veronmaksajaryhmäkin hyötyi vielä
lapsilisistä, se sai 4,7 mrd. markkaa lapsilisinä, mutta 
maksoi veroina 1,8 miljardia. 

• Ylin neljäs veronmaksajaryhmä sai vain 0,5 miljardia 
lapsilisiä, vaikka tämä ryhmä maksoi veroja 3,7 
miljardia markkaa



Vanha systeemi rapautui 1950 luvun alkuvuosina

Pienviljelytilojen kannattavuus jäi heikoksi, eivätkä ne kyenneet rationalisoimaan ja 
koneistamaan toimintaansa varakkaampien tilojen vauhdissa. 

3. Pienten tilojen viljelijöille välttämättömät sivuansiot heikkenivät sekä
asutustoiminnan hiipumisen myötä että puun korjuun rationalisoinnin vuoksi. 
Kun asutustoiminnan uudet kylät, tiet, koulut, postit, navetat ja talot oli 
rakennettu, ei kirvesmiehille ja muurareille ollut enää paljonkaan töitä etenkään 
maan itäisillä ja pohjoisilla alueilla. Metsäteollisuus ei enää myöskään tarvinnut 
entisessä määrin pientilojen työpanosta. Työttömyys lisääntyi.

4. Elintarvikkeiden omavaraisuus oli saavutettu, ja karjatalouden tuotannossa oli jo 
ylijäämää. 

5. Pienviljelyksen hegemoniaa alettiin kyseenalaistaa sekä tutkijoiden että poliitikkojen 
piirissä ja tilanne synnytti kaikkien puolueiden sisällä ristiriitoja.

6. Maatalouskomitean mietintö vuodelta 1962 raportoi, että vuosien 1945–1961 
välisenä aikana oli raivattu 313 000 hehtaaria uutta peltoalaa. Komitea totesi 
tylysti yhteenvedossaan, että vuoden 1970 kulutustarve voitaisiin tyydyttää
noin 350 000 hehtaaria nykyistä pienemmällä peltoalalla.” Koko 
sodanjälkeinen valtaisa pellonraivaus oli osoittautumassa turhaksi. 

. 



Vanha sosiaalipolitiikka ei ehkä näyttäytynyt oikeudenmukaiselta kaupunkityöläisten 
mielestä. 
Heidän lapsilukunsa oli vähäisempi kuin maaseudulla ja lapsilisien merkitys oli pienempi. 
Subventiot, joilla ruoan hintaa alennettiin, estivät indeksin laukeamisen ja 
palkankorotukset. 
- Subventiot rahoitettiin verovaroilla, jotka kohdistuivat paremmin palkattuun työväkeen, 
koska maaseudun mökkiläisiltä tai uusilta rintamamiestiloilta oli vaikea nyhtää yhtään 
mitään.
- Heidän oli edelleen palkastaan säästettävä mahdollisen sairauden ja pahan päivän 
varalle, koska myöhemmin säädettävästä työttömyysvakuutuksesta, sairausvakuutuksesta 
tai työeläkkeestä ei vielä ollut tietoa. 
- Osa joutui edelleen elättämään myös omia vanhempiaan. 
- Heidän oli maksettava vuokraa tai ainakin isompia asumiskuluja, osa pyrki jo 
kouluttamaan lapsiaan oppikouluissa ja niiden lukukausimaksut olivat korkeita. 

Yhteiskuntarakenteen muuttuessa vanha lähinnä mökkiläiselämälle suunnattu 
tukipolitiikka ei auttanut sitä kasvavaa väestöosaa, joka eli pelkästään palkkatyönsä
varassa. 



Hullut vuodet
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Austerity Suomessa 1950-luvulla

• Täällä kaukana Pohjolassa toteutettiin vuosina 
1956–1959 vimmainen kokeilu palata takaisin 
yövartijavaltion talouspolitiikkaan. Kirjasin 
pelkästään Helsingin Sanomista vuodelta 1956 yli sata 
ja vuodelta 1957 yli sataviisikymmentä artikkelia, 
joissa vaadittiin paluuta sotaa edeltävään 
talouspolitiikkaan sekä sosiaalimenojen ja 
valtiontalouden supistamista. Kirjoituksissa 
valitettiin etenkin julkisen sektorin liian suurta 
osuutta.



Yövartijavaltion verolinjaus vuodelta 1956

Vuoden 1956 Helsingin Sanomat esitteli hyvinvointiajattelun 
antiteesin ja yövartijavaltion verotusihanteen valittaessaan, 
että:

”…pyritään eräiden ryhmien kannettavaksi sälyttämään menoja, 
jotka aiheutuvat toisten ryhmien suosimisesta. Tähän sisältyy 
selvästi pyrkimys eri yhteiskuntaryhmien tulojen ja 
varallisuuden tasaamiseen verotuksen avulla. 

Sillä tavoin on loitonnuttu verotuksen alkuperäisestä
tarkoituksesta, joka oli valtionhallinnon välittömien 
kustannusten peittämiseen tarvittavien varojen hankinta.”



Lokakuussa 1957
• Helsingin Sanomat kirjoitti 30.10.1957 pääkirjoituksessaan sosiaalimenoista: 

”Sosiaalimenojemme arvioidaan tänä vuonna nousevan yli 110 miljardiin 
markkaan eli yli 12 prosenttiin nettokansantulosta [...] Yhteiskunnassa, 
jossa kansantulo ja hyvinvointi jatkuvasti kasvavat ei tällaista kehitystä voi 
pitää itsestään selvänä.” Lehden mukaan sosiaalipolitiikan suunta 
määräytyi sotien jälkeen, jolloin yleinen tulotaso oli paljon matalampi 
kuin nykyään. 

• ”Olosuhteiden muuttuessa on myös mainittu politiikka kypsä
tarkasteltavaksi. Tätä tehtäessä on syytä muistaa, että meillä ei ole nyt eikä
tulevaisuudessakaan kansantaloudellisia mahdollisuuksia lisätä
sosiaalimenojen osuutta kansantulosta vaan pikemminkin päinvastoin.”

• Yrittäjät organisoivat syksyllä Yritteliäisyyden viikon perhejuhlan, jonka 
kutsutunnuksena oli ”Työllä eikä avustuksilla on maa rakennettava”. 
Tässä yhteydessä Sosiaalipoliittinen yhdistys jne.



Hyvinvointivaltiolla huono maine

Helsingin Sanomat siteerasi syksyllä 1957 Uuden Suomen
hyvinvointivaltiokritiikkiä:

”Sen moraalisesti arveluttavat, omavastuisuutta ja aloitekykyä
herpaannuttavat seuraukset alkavat olla jo niiden nähtävissä, 
jotka eivät halua tosiasioita kiertää. Mutta 
hyvinvointivaltioaatteen dogmaattisimpienkin ajajien luulisi 
tunnustavan, että seurauksena on myös keinotekoisesti luotu 
järjestelmä, joka koko ajan kiristää kansalaisten veroruuvia 
sekä valtion että kuntien puolella, järjestelmän itsensä
joutuessa kumminkin kasvaviin vaikeuksiin. […] Paljon 
varakkaampana maana Ruotsi on toistaiseksi kestänyt 
kokeilun paremmin, mutta pää alkaa sielläkin tulla vetävän 
käteen.”[i]



Tavoitteena paluu vanhaan -kuripykälä

Suomen Pankin asemaan tehdyt muutokset vuonna 1953 
mahdollistivat vanhan linjan talousmiehille valtiontalouden 
supistamisohjelman toteuttamisen.

Yleislakon päättymissopimukseen sisältyneet valtion tulojen 
heikennykset pakottivat hallituksen poistamaan esimerkiksi 
ruoalta sen hintoja alentavia subventioita, koska Suomen 
Pankki ei enää lainannut valtiolle tilapäisestikään rahaa. 

Prosessista seurasi absurdi tapahtumasarja, kun Suomen valtio 
julistautui keväällä 1957 maksukyvyttömäksi, vaikka valtion 
talouden tulos oli kyseisen vuoden aikana ylijäämäinen. 



Välitön syy

Viime vuonna näimme, kuinka sokerin hinnankorotukset 
käynnistivät kansalaisliikehdinnän Tunisian syrjäseuduilla ja 
laittoivat liikkeelle massiivisen ilmiön, jota nyt kutsutaan 
arabikevääksi. Oma hyvinvointivaltiokehityksemme alkoi 
hiukan vastaavanlaisesta tilanteesta, sokerin, kahvin, 
vehnäjauhojen ja bensiinin toistuvista korotuksista vuosina 
1956 ja 1957. 

Egyptin jauhokysymys, Intian ja Thaimaan tuki viljelijöille…

Nälkämellakat, Ponticelli &Voth



Helsingin Sanomat 20.10.1956 s.5. Valtiontalous nyt vakautettu. Tukipalkkioista pois 29 mrd. mk. 
Huomattavia hinnankorotuksia tänään. s. 10 Voin, kahvin, makkaran ja sokerin kuluttajahinnat kohoavat 
28-58%. Korotus voimaan tänään – vaikuttaa viimeistään kahden päivän kuluttua. Vähittäismyyntihinnat 
nousevat valtioneuvoston subventio- ja hinnantasausjärjestelmän muuttamista koskevan päätöksen takia.

Suomen Sosialidemokraatti 21.10.1956 kahvi ja sokeri ostettu loppuun kaupoista

Pelto ja Koti 1/1957 Matti Lepistön puhe 27.12.1956 Maidontuottajien oman maidon juontipalkkio 
poistettiin, väkirehun hintoja korotettu, leipäviljan hinnan korotuksesta ei juuri heru pienviljelijälle, jne…

Helsingin Sanomat 9.12.1956 s. 2  Vanhojen talojen vuokrat nousevat 1.1.1957  7-27%

Suomen Sosialidemokraatti 3.1.1957 SAK:n naislähetystö pääministerin puheilla hintojen korotuksista

Kansan Uutiset 5.1.1957 Vuokratilanteita Helsingissä eläkeläinen Matti Karvonen 13 neliömetriä huone 2475 
mk vuokra, tullivartija Erland Jokela vuokrat nousee 7490 mk:sta 9400 mk:aan, 

Helsingin Sanomat 8.2.1957 s. 11. Työttömyys Kainuussa kaksinkertaistunut

Suomen Sosialidemokraatti 20.3.1957. Vakautussopimus hyväksytty, valtion menoja vähennetään 20-25 mrd. 
edestä

Kansan Uutiset 22.3.1957 Eduskunnassa kymmeniä työläisten ja pienviljelijöiden lähetystöjä. Työväentalon A-
sali täynnä helsinkiläisten ammattiosastojen yhteiskokouksessa.

Kansan Uutiset 29.3 1957 Kymmeniä lähetystöjä ja sähkeitä evästämässä SAK.öä. Lähetystöjä ja kirjelmiä
Eduskuntaan eilen mm. Porin, Hyvinkään ja Kontulan naisten 16-18 tuntia töitä, miehet sairaina.

Pienviljelijä Toukokuu 1957 Urpolan Ukki pakina s. 123 ” Lapsilisämaksut jäädytettiin jo parempiin 
tarkoituksiin, vaikka asiasta ei ole vielä lainparagrafeihin tarvittavia muutoksia tehtykään. lapsilisä vastaan 
syöntivelkaa antaneet hyväsydämiset kauppamiehet ovat oikeutetusti äkeissään velkojensa jäätymisestä. 
…

• ”… Maatalouspolitiikka on vikuuttanut pahasti maitotiliä, joka viime aikoina onkin ollut ainoa saatavissa 
oleva tili. Pienet viljavarat on ovat aikoja sitten tulleet syödyiksi ja viimeiset jyvät kylvetyksi peltoon. 
Lisääkin on täytynyt ostaa. Lapsilisärahojakaan ei saatu ja niin jäivät lapsetkin ilman 
koulunpäättäjäisvaatteita. 







Muutoksen agentit

Mielenosoitusten järjestäjinä olivat pääkaupunkiseudun 
rakennus- metalli- ja elintarvikealojen ammattiosastojen 
yhteiselimet.

Vuosien 1950–1960 välisenä aikana maa- ja metsätaloudesta 
sekä maatilataloudesta poistui runsaat 500 000 ihmistä
Suomessa; heistä avustavia perheenjäseniä oli yli 300 000. 
Alle viiden hehtaarin tiloilta avustavien perheenjäsenten 
määrä väheni yli 40 ja alle kahden hehtaarin tiloilta yli 60 
prosenttia. 

Pääkaupunkiseudun rakennus- ja elintarvikealan 
eläkeläiskyselyyn vastanneista vajaa syntyperäisiä helsinkiläisiä
7-8 prosenttia. 



Häädetty Leevi Hyvärinen perheineen



Tavoitteet toteutettu

• Tapio Bergholm arvioi, että SAK:n vuoden 1958 
vaaliohjelmaa oli ollut hyvin kunnianhimoinen, kun 
siinä oli vaadittu mm. työllisyyden hoidon ottamista 
pääasiaksi, 40-tuntista työviikkoa, työttömyys- ja 
sairausvakuutusta ja metsä ja uittotöiden saattamista 
työaikalain piiriin.

Nämä vaatimukset olivat lähes täysin toteutuneet 
vuonna 1964. 



Suomen Naisten Demokraattisen Liiton tavoitteet 
vuonna 1958

Työttömyysvakuutus tuli toteuttaa työnantajien ja valtion 
kustannuksella, 

Ratifioida naisten samapalkkaisuussopimus, 

Saada yleinen sairausvakuutus ja palkallinen synnytysloma.

Tuli korottaa kansaneläkkeitä, perheavustuksia ja lapsilisiä, lisätä
valtion ja kuntien lisätukea vähävaraisten asuntokysymysten 
ratkaisemiseksi. 

Tavoitteista vain koulutusjärjestelmän uudistus oli vielä
kokonaan toteutumatta vuonna 1964 – siis vain kuusi vuotta 
myöhemmin siitä, kun laaja utopian kaltainen 
uudistusohjelma esitettiin. 



Muutoksen 
agentit

Kysyin vuoden 2008 
elintarvikealan eläkeläisretken 
osanottajilta alustukseni lopussa, 
millainen ihminen heidän 
lapsuudessaan olisi sanonut, ettei 
hänen velvollisuutensa olisi auttaa 
tarvittaessa vanhempiaan 
taloudellisesti. 
Yleisö pohti asiaa hiljaisuudessa 
pitkään, ja lopuksi joku vastasi, 
että sellaisen ihmisen piti olla 
kyllä ison kartanon poika.



Tutkimalla vain poliittisen eliitin asenteita ja 
toimintaa on lähes mahdotonta käsittää, 
miksi muutos tapahtui. Vasta katseen 
kääntäminen ihmisiin, kansalaisiin ja heidän 
unelmiinsa osoitti, että virta oli kääntymässä. 
Maalta muuttava miljoona ihmistä tarvitsi 
uudenlaisen systeemin. Maalla asuvan 
väestön elinolosuhteet heikkenivät.



Köyhistä maista työn perässä muuttaneiden 
rahalähetykset omaisille saattavat olla kotiseudulle 
jääneiden perheiden toimeentulon kannalta 
ratkaisevia. 1950-luvulla suuri osa suomalaisista 
maaltamuuttajista oli mökkiläisten ja pientilojen 
nuorisoa.

Vielä vuonna 1955 huoltoapulakia uudistettaessa 
korvausvelvollisten piiristä poistettiin toisen polven 
sukulaiset, sen sijaan lasten velvollisuus huoltaa 
vanhempiaan ja vanhempien taloudellinen vastuu 
myös täysikäisistä lapsistaan säilytettiin. 



Yhteinen tausta - johtolankakysymys

Maaseudulta muuttaneella nuorten palkat olivat pieniä ja oman kodin 
perustaminenkin vaati rahaa. Toisaalta maaseudulle jääneen köyhän 
perheen odotuksiin ei voinut suhtautua kylmäkiskoisesti, jos oli kasvanut 
yhteisvastuun maailmassa ja sisäistänyt sen vaatimukset. 

Vuoden 1956 kansaneläkeuudistuksen ja vuoden 1961 työeläkeuudistuksen 
jälkeen vanhusten toimeentulo alkoi olla enemmän julkisen eläketurvan 
kuin syytinkien, lapsilta saatavan taloudellisen tuen tai elämänpituisen 
työnteon varassa. 

Sosiaalisten turvamallien muotoutumiseen vaikuttaa myös se, samastuvatko 
turvattomat kansanryhmät toisiinsa ja tuntevatko he solidaarisuutta 
toisiaan kohtaan. Suomessa maaltamuuttajien kannatti käyttää voimiaan 
sosiaalivakuutuksen synnyttämiseen, koska se merkitsi turvaa sekä heille 
itselleen että heidän maaseudulle jääneille omaisilleen. 



Muidenkin maiden maaseudulla asuvia osattomia yhdistää
perheen ja suvun yhteisvastuun kokemus. Ehkä emme vain 
tiedä vielä lopputulosta. Beverly Silver on esittänyt aiemman, 
yli sata vuotta työväenliikehdintää käsitelleen tutkimuksensa 
perusteella, että minne menee teollisuus, sinne menevät myös 
liikehdinnät jotka muuttavat aina ratkaisevasti kunkin 
yhteiskunnan rakenteista. 

Silver toteaa, että ”mikäli menneiden tapahtumien kaavat 
toimivat minkäänlaisena oppaana tulevaisuudelle, on syytä
olettaa, että valtaisat työväestön levottomuudet lisääntyvät 
alueilla, jotka kokevat nopeaa teollistumista ja 
proletarisoitumista.”



Historiallisten prosessien tempo

- Vanhan järjestelmän lahoamisen ja uuden infrastruktuurin ja 
palkkatyöläistymisen kasvavien kustannusten ongelmat 
kohdistuivat samanaikaisesti sekä maaseudun, että kaupunkien 
köyhiin. - Äkillisesti myös kriittisen tyytymättömän massa 
määrää ja voima kasvoivat, toisin kuin tilanteissa, joissa tämä
prosessi kestää vaikkapa vuosisatoja. Suomessa teollistuminen 
ja maaltamuutto tapahtuivat eurooppalaisittain myöhään ja 
hyvin nopeasti.

-Suomalainen liikehdintä kulki myöhäisen teollistumisensa 
seurauksena tietenkin jälkijunassa hyödyntäen Neuvostoliiton 
pelotteen voimaa ja ruotsalaisten kokemusta ja esimerkkiä. 



”Oman onnensa seppä” – omavaraistalouden ideologia?

Itse jäin pohtimaan valtion merkityksen muuttumista tilanteessa, jossa 
entinen puolittainen omavaraiselämä käy mahdottomaksi. Prosessi on 
ollut käynnissä maailmanmittaisesti historiallisesti vasta pari sataa vuotta 
ja kaikkialla joudutaan ratkomaan samoja ongelmia. 

Perheen tarjoama sosiaaliturva ei enää riitä, liikenne, sairaanhoito tai 
esimerkiksi tietoyhteiskunta vaativat jatkuvasti monimutkaisempia 
järjestelmiä ja yhteiskunnan uuden infrastruktuurin pyörittäminen vaatii 
yhä korkeatasoisempaa koulutusta. Systeemi on kalliimpi ja vaikeammin 
hoidettava.

Tämän uuden elämänmuodon järjestämisen ja rahoittamisen malleista 
väitellään ja taistellaan joka puolella maapalloa. Kansalliset traditiot ja 
visiot vaihtelevat ja historiallinen tietoisuus muuttuu hitaasti. 

Puoliproletaaristen yhteisöjen matala palkkataso ja nopea kasvu luovat 
kilpailutilannetta ja saattavat harhauttaa luulemaan tulevaisuutta 
sellaiseksi, mikä oli meidän menneisyyttämme vielä 50-60 vuotta sitten. 



Historiallinen voittaja

Olen alkanut pohtia, voisiko julkisten palvelujen ja verojen 
vastainen ”oman onnensa seppä” -ajattelu olla sittenkin 
vanhan puolittaisen omavaraisyhteisön ideologia, joka ei 
kerta kaikkiaan enää vastaa nykyisten yhteiskuntien tarpeisiin. 

Modernien yhteisöjen haavoittuvat ja monimutkaiset 
keskinäisriippuvuudet vaativat luotettavia järjestelmiä, ja 
ainakin nykyisessä historiallisessa tilanteessa pohjoismainen 
hyvinvointivaltiomalli näyttäisi tarjonneen joitain toimivia 
ratkaisuja, kuten lukuisat kansainväliset vertailut ovat 
osoittaneet. 

Suomi on erään uusimman tutkimuksen mukaan maailman 
vähiten epäonnistunut maa, hyvin kilpailukykyinen jne. 
paljon tutkimusta.



Paluuta vanhaan ei ehkä ole

Paluuta romantiikkojen kyläyhteisölliseen ”idylliin” ei ole, vaan 
valitsemme tulevaisuutta pikemminkin sellaisista 
vaihtoehdoista, että valvooko turvallisuutta verovaroilla 
palkattu poliisi vai aseistetut suojelurahaa keräävät rikollis- ja 
huumekauppiaiden moottoripyöräjengit. 

Modernin yhteiskunnan tulevaisuuden tärkein kysymys on, 
saadaanko moninkertaistuneesta kansantulosta riittävä osuus 
käytettäväksi koulutuksen, sosiaaliturvan ja infrastruktuurin 
hyödyksi, koska muutoin yhteiskunta ja sen rakenteet 
rapautuvat. 



Ketkä vastustavat hyvinvointivaltiota? EVA:n tutkimukset 
vastaavat - ei juuri kukaan. Palkkatyöläisyhteiskunnan arvot 

yhdistävät lähes koko yhteiskuntaa 
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Alkutuotannon työllisyysosuus prosenttia Muu kuin alkutuotanto
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• Rethinking the

welfarestates

• Asian next revolutions 

• Countries across the

continent are building 

welfare states—with a

chance to learn from the

West’s mistakes



PELKO JA ERIARVOISUUS

Maiden välisissä
eroissa tärkein 

yksittäinen selittäjä on 
tulonjaon epätasaisuus

Myös rikoksen uhriksi 

joutuminen lisää pelkoa

Muilla tekijöillä ei 

vaikutusta



”… Tuskinpa

me kykenemme mitään tuottamisen 

ihmekonstia keksimään joten jäljelle jäänee

ainoana mahdollisuutena että joudumme 

tekemään entistä enemmän työtä

säilyttääksemme nykyisen elintasomme.”

…”Puheet lamasta ovat johtaneet suuren 

yleisön ajatukset jossakin edessäpäin 

odottavaan suureen suhdannenousuun joka 60-

luvun lihavien vuosien tapaan jakaisi 

ympärilleen vaurautta ja hyvinvointia. On 

kuitenkin välttämätöntä todeta ettei edessä ole 

mitään suhdannenousua: siitä puhuvat tiedossa 

olevat tosiasiat omaa kylmää kieltään.” (vuosi 

1977)… on syytä muistaa, että

meillä ei ole nyt eikä

tulevaisuudessakaan 

kansantaloudellisia 

mahdollisuuksia lisätä

sosiaalimenojen osuutta 

kansantulosta vaan 

pikemminkin päinvastoin.”

(1957)


